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N Los ciudadanos

frecuentan el entorno
natural para realizar
actividades de ocio,
deporte y salud
N Los equipamientos de

Can Palós, la ermita,
Torre de la Vila y Can
Julià difunden la riqueza
ambiental de Sant Boi

La naturaleza, orgullo de Sant Boi
NLa ciudad ha apostado históricamente por un desarrollo sostenible respetuoso con su entorno

1 Naturaleza privilegiada

La montaña de Sant Ramon, el río, Can Di
moni, la Muntanyeta... El entorno natural
de Sant Boi es un privilegio para una ciudad
con más de 80.000 habitantes que está a tan
solo 10 km de Barcelona. La mitad del terri
torio municipal son, todavía hoy, campos o
bosques. Los ciudadanos aprecian que Sant
Boi, siendo una ciudad, comparta algunas de
las características de los pueblos. Defender
y aprovechar la riqueza y la diversidad de la
naturaleza local es una prioridad.

2 Atractivo turístico

La riqueza natural de Sant Boi es un atrac
tivo que la ciudad puede aprovechar como
reclamo turístico. Iniciativas recientes como
el programa de actividades Primavera Expe
rience o el ciclo de talleres familiares y con
ciertos SoundDays vinculan los valores del
patrimonio natural y el patrimonio cultural
para atraer a Sant Boi a personas de otros

El río Llobregat
y la montaña
de Sant Ramon
son los principales
atractivos
naturales de un
municipio que
conserva un
50% de territorio
agrícola y forestal

municipios y generar actividad económica,
especialmente los fines de semana. La agri
cultura local y el Parc Agrari del Baix Llobre
gat tienen también un papel importante en
la economía local que se fundamenta en los
valores intrínsecos del territorio.

3 Protección y conservación

Sant Boi ha apostado históricamente por un
modelo de desarrollo que no comprome
ta sus valores naturales. En la época de la
‘burbuja inmobiliaria’, la ciudad fue pionera
en hacer realidad la Agenda 21 Local por la
Sostenibilidad y apostó por crecer de forma
controlada frente a los intereses del merca
do. El Parc Agrari, las lagunas de Can Dimoni
y la montaña de Sant Ramon son territorios
protegidos mediante instrumentos urbanísti
cos que reconocen su utilidad e interés públi
co. En el territorio se llevan a cabo también
actuaciones de conservación que previenen
riesgos (incendios, sobre todo), mantienen la
diversidad de la flora y la fauna y recuperan
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actividades tradicionales con una influencia
positiva en el medio.

4 Un entorno para las personas

El Ayuntamiento trata de acercar la natura
leza local a la vida cotidiana de las personas.
Caminar, pasear, correr, ir en bicicleta, entre
nar, observar la flora y la fauna, hacer fotos,
aprender, investigar... son cosas que los ciu
dadanos hacen, cada vez más, en el entorno
natural de su propio municipio. Los itinera
rios señalizados, la red de equipamientos
ambientales y la oferta de actividades dirigi
das a las escuelas y a la población en general
tienen como objetivo ayudar a disfrutar del
medio a la vez que enseñan a respetarlo.

5 Ruta natural de 17 km

El Anell Verd es el itinerario central para
conocer la naturaleza de Sant Boi. Sus más
de 17 km de camino señalizado permiten

recorrer, a pie o en bicicleta, los espacios
de interés natural del municipio y conectan
sus cuatro ecosistemas: el río, la montaña, la
zona agrícola y el núcleo urbano. En cada uno
de ellos, un equipamiento ambiental facilita
un mejor conocimiento de sus respectivos
entornos. Muchas personas transitan por el
Anell Verd durante todo el año (sobre todo
en primavera, verano y los fines de semana).

6 El río, de cara a la ciudad

Sant Boi ha dejado de estar de espaldas al
río. La creación del parque fluvial y de una
red de caminos y pasarelas han permitido a
la ciudadanía recuperar, en los últimos años,
el contacto con el Llobregat y han hecho de
él un lugar habitual de paseo, ocio y activi
dad deportiva. En paralelo, el río ha avan
zado hacia la mejora de su equilibrio ecoló
gico, la calidad de sus aguas y la presencia
de vegetación y fauna autóctonas. La masía
Can Julià alberga un centro de interpreta
ción sobre el tramo final del Llobregat.

7 La montaña, orgullo local

El 16 % del territorio de Sant Boi es forestal.
El Ayuntamiento se esfuerza para conservar
esa riqueza natural cuidando la salud y bio

diversidad de los bosques y priorizando las
tareas de prevención de incendios, que se
realizan mediante técnicas de silvopastura,
aprovechando la actividad de un rebaño de
ovejas. La montaña de Sant Ramon, con la
ermita en su cima, es uno de los principales
signos de identidad del municipio y un mi
rador con magníficas vistas del entorno. El
emblemático edificio alberga un centro de
interpretación del paisaje.

8 La agricultura, historia viva

Una tercera parte del territorio de Sant Boi
es agrícola. La protección del Parc Agrari y
de la actividad del sector es una prioridad
basada en la historia y en la tradición local.
El Mercat de Pagès, que se instala cada vier
nes en la rambla de Rafael Casanova, es la
punta de lanza de una apuesta por dar visi
bilidad a la agricultura local y a la calidad de
sus productos. El Aula de Natura Can Palós,
en Santa Bàrbara, acoge actividades peda
gógicas sobre agricultura de montaña en un
entorno rodeado de bosques y huertos.

9 La ciudad y la energía

En el medio urbano (en el espacio público,
en las escuelas, en las casas), el Ayuntami
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ento promueve el ahorro y la eficiencia en
el consumo de energía, con el fin de gene
ralizar hábitos más sostenibles y combatir
la llamada pobreza energética. Se aplican
medidas para reducir la factura del alum
brado público y de los edificios públicos.
Muchos centros escolares y equipamientos
deportivos aplican medidas de eficiencia
energética. Se hacen auditorías en los ho
gares y un servicio gratuito proporciona
consejos sobre consumo energético.

10 Voluntariado ambiental

La tarea del Ayuntamiento en el medio na
tural y en favor de la sostenibilidad se apoya
en la colaboración de las entidades natura
listas del municipio y de múltiples personas
que, por convicción personal, se implican
voluntariamente. Las asociaciones tienen un
espacio de encuentro periódico en las sesio
nes del Consell Municipal del Medi Ambient,
uno de los que más tiempo llevan funcionan
do en la ciudad. Los voluntarios ambientales,
de protección civil y forestales son funda
mentales para la realización de actividades
y la ejecución de trabajos que benefician al
entorno natural de la localidad y al conjunto
de la ciudadanía.

“Sóc naturalista de Sant Boi.

Tenim un patrimoni natural molt
interessant. No és casualitat: les entitats
hem col·laborat molt de temps amb les
administracions
perquè aquest
patrimoni no
sigui malès per
la urbanització
desmesurada de
l’entorn forestal i
per l’especulació.
Pel que fa al riu i
les basses de Can
Dimoni, és positiu
que s’hagin obert a la població, però
cal evitar massificacions.” Andreu
Burguera, naturalista

“A Sant Ramon, el gran al·licient
són les vistes. La gent hi puja

caminant, corrent o pedalant i un cop a
dalt s’estan ben bé
mitja hora mirant el
paisatge. Hi vénen
moltes famílies
amb nens: són els
que més interès
tenen i més cuiden
la muntanya. Dels
grans, n’hi ha molts
que encara no ho
fan prou. Jo preferia
la muntanya més salvatge, com quan jo
era petita” Sílvia Castanera,
bar de l’ermita (prodema)

“L’esforç que s’ha fet amb
l’entorn natural és molt bo,

especialment la recuperació del riu.
Però pel que fa a la bicicleta, cal anar
més enllà. Se n’ha
de normalitzar
l’ús, que no es vegi
exclusivament com
una cosa d’oci, sinó
com un vehicle per
al dia a dia. I calen
actuacions que
ho facilitin i que
tinguin en compte
les necessitats
de tots els usuaris de la via pública. ”
Marta Pombo, presidenta de
Bici Baix Llobregat
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Xarxa d’equipaments d’educació
per a la sostenibilitat
Centre d’Interpretació del Riu
Llobregat Masia Can Julià, per aprendre i
reflexionar sobre l’ecosistema fluvial del
Llobregat.

Centre d’Educació Ambiental Masia
Torre de la Vila, promou una conducta
respectuosa amb el medi urbà.

Aula de Natura Can Palós, casa de
colònies especialitzada en l’estudi de la
natura.

Centre d’Interpretació del Paisatge
Ermita de Sant Ramon, per saber més
coses sobre el paisatge que es veu des del
cim de la muntanya

Llocs d’interès natural
Basses de Can Dimoni, conjunt de
tres llacunes protegides per la seva
biodiversitat

Muntanya de Sant Ramon, un emblema
de Sant Boi, amb 300 m d’alçària i, al cim,
l’ermita que li dóna nom

Parc del riu Llobregat, un espai de
30 km per al lleure, l’esport i l’educació
ambiental situat entre Martorell i el Prat

Itineraris senyalitzats
Anell Verd,
camí de 17 km apte
per a l’esport, especialment per al
senderisme, que passa per llocs d’interès
natural, històric i cultural
Pedra seca,

recorregut per la
muntanya per barraques recuperades i
marges de pedra seca

Camí de l’ermita,

de Can Paulet al
cim de Sant Ramon passant per la torre
de les Bruixes i la font de Golbes

Camí Ral,

antiga via mercadera
entre Barcelona i Vilafranca; el tram de
Sant Boi va del riu a l’estret de Roques

Cordal de Sant Ramon,

itinerari
de 3 km per la muntanya, de l’estadi
d’atletisme a la carretera de Sant Climent

ACTIVITATS A L’ENTORN NATURAL
Activitats per a tothom (abril-juny 2015)
Anem a pasturar
Diumenge astronòmic
Experimenta amb el riu Llobregat
Nit de ratpenats
Descoberta del riu Llobregat
Colors de la primavera a Can Palós
Colors de la primavera a Can Dimoni
Jugateca ambiental
SoundDays: taller familiar+aperitiu concert

Activitats per a escoles (curs 2014-15)
guiaescolarsantboi.wordpress.com/mediambient

Informació

93 635 12 00, ext 306, torrelavila@santboi.cat
FACEBOOK: Sant Boi boig pel medi ambient
APP Natura Local (itineraris autoguiats)
Viure Sant Boi: pàg. 17, 22 i 23
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1 Senyalització

“Faig curses de muntanya i
proves combinades, a Catalunya i

informativa a
l’entorn natural

també alguna prova internacional. Vaig
començar el 2005 al Club Atletisme Sant
Boi i aquí continuo.
L’entrenament el faig
gairebé tot sense
moure’m de Sant Boi
perquè em resulta
molt còmode, per la
ubicació de les pistes
d’atletisme i perquè
hi ha una mica de
tot: Sant Ramon, el
riu, la Muntanyeta...
I per nedar, vaig al Pau Gasol. Tot ho
faig aquí.” Amadeu Bosch, atleta de
curses de muntanya

2 La ginesta, una
planta comuna
als paisatges
mediterranis

3 Accés al

parc fluvial

4 Un bernat

pescaire i un ànec
coll-verd, espècies
habituals al riu

5 Una masia

santboiana, al Parc
Agrari del Baix
Llobregat

“A l’hivern no he sortit, però

quan fa bon temps camino i vaig a fer
voltetes pel parc de la Muntanyeta i
altres llocs de Sant
Boi. Al riu també, tot
i que no m’agrada
anar-hi sola: a la
Muntanyeta sempre
t’hi trobes algú. Quan
jo era petita anàvem
a la muntanya amb
la família fins a la
font de Golbes.
M’agradaria que, ara,
anar allà caminant fos més fàcil, que
estigués més arreglat i més pla.”
Maria Antònia Arandes, Associació
Gent Gran Barri Centre

6 Pas inundable
entre Sant Boi i
Sant Joan Despí

7 Can Dimoni,

un dels indrets
naturals de més
valor al municipi

8 Zona de bosc

propera a l’ermita
de Sant Ramon

9 L’activitat del
ramat facilita
la prevenció
d’incendis

10 L’Anell Verd és

“A banda de donar treball a

el principal camí
natural de la ciutat

famílies pageses i produir aliments, el
nostre patrimoni agrícola és un espai
agroambiental, amb
valor paisagístic
propi, que millora
la qualitat de
vida i ajuda a la
renovació de l’aire
que respirem.
Esperem que
aquestes premises
es respectin sempre
perquè, a més, els
pagesos ajudem a mantenir la zona
neta i endreçada.” Lluís Parés, Unió
de Pagesos del Baix Llobregat
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Un entorn natural que ens identifica
Un entorno natural que nos identifica

S

ant Boi és una ciutat que té un entorn natural pri
vilegiat a pocs quilòmetres de Barcelona. És una de
las característiques que ens defineixen com a muni
cipi i per això l’hem cuidat i potenciat com un dels
eixos estratègics de les polítiques municipals.
Durant molt de temps, a vegades a contra corrent,
hem defensat aquest patrimoni i hem treballat per
què no es perdés la seva singularitat. Ara volem que
l’aposta històrica per l’entorn natural sigui, cada cop
més, un veritable actiu de la ciutat.
D’una banda, com a element d’identificació i
d’orgull dels santboians i les santboianes. D’altra
banda, com una oportunitat de gaudir d’una riquesa
mediambiental tan poc comuna. I també, sense dub
te, com un reclam turístic i com un important motor
de l’economia.
Hem aconseguit recuperar la mirada respectuosa
al riu Llobregat i a la muntanya que ens envolta, hem
configurat una xarxa d’equipaments que ens ajuden
a conèixer millor l’entorn i a respectar-lo i avui dia
tenim al nostre abast uns espais verds que ens per
meten passejar, anar amb bicicleta, fer esport i salut
i gaudir tan a prop de casa dels encants de la natura
i de l’aire lliure.
Aquests privilegis del nostre entorn natural ens
connecten plenament, a més, amb la tradició page
sa, que hem de preservar com un aspecte cultural, i
també econòmic, singular, propi i actual.
Cal continuar treballant perquè els santboians i les
santboianes vivim en un entorn cada cop més soste
nible i per aprofitar les seves potencialitats econòmi
ques i socials.

S

ant Boi es una ciudad que tiene un entorno natural
privilegiado a pocos kilómetros de Barcelona. Es una
de las características que nos definen como municipio
y por eso lo hemos cuidado y potenciado como uno de
los ejes estratégicos de las políticas municipales.
Durante mucho tiempo, a veces a contracorriente,
hemos defendido este patrimonio y hemos trabajado
para que no perdiera su singularidad. Ahora queremos
que la apuesta histórica por el entorno natural sea,
cada vez más, un verdadero activo de la ciudad.
Por un lado, como elemento de identificación y de
orgullo de los santboianos y las santboianas. Por otro
lado, como una oportunidad de disfrutar de una ri
queza mediambiental tan poco común. Y también, sin
duda, como un reclamo turístico y un importante mo
tor de la economía.
Hemos conseguido recuperar la mirada respetuosa
al río Llobregat y a la montaña que nos rodea, hemos
configurado una red de equipamientos que nos ayudan
a conocer mejor el entorno y a respetarlo y hoy en día
tenemos a nuestro alcance unos espacios verdes que
nos permiten pasear, ir en bicicleta, hacer deporte y sa
lud y disfrutar tan cerca de casa de los encantos de la
naturaleza y el aire libre.
Estos privilegios de nuestro entorno natural nos co
nectan plenamente, además, con la tradición agrícola,
que hemos de preservar como un aspecto cultural, y
también económico, singular, propio y actual.
Hay que continuar trabajando para que los santboia
nos y las santboianas vivamos en un entorno cada vez
más sostenible y para aprovechar sus potencialidades
económicas y sociales.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N El nostre entorn ha de
ser també un element
d’atracció turística i un
motor de l’economia
N Nuestro entorno
ha de ser también un
atractivo turístico y un
motor de la economía

Curs per a joves
sobre tasques
agrícoles i
ramaderes
El pròxim curs escolar, Sant Boi tornarà
a oferir 16 places per obtenir el títol
d’auxiliar d’activitats agropecuàries. Els
PFI s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys
sense graduat d’ESO que volen iniciar
se en un perfil professional, en aquest
cas activitats tradicionals vinculades
amb el Parc Agrari
del Baix Llobregat.
En l’actual edició
(setembre 2014
juny 2015) hi prenen
part 12 joves
de la ciutat que
aprenen tasques
de sembra, cultiu i
recol·lecció agrícola
i ramaderia. La part teòrica la fan
principalment a L’Olivera i la part
pràctica, a la finca Ferran Puig i amb
el ramat del corral de Sant Boi. El
curs l’organitzen la Generalitat i
l’Ajuntament amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona.

La cursa
Sant Ramon de
nit, un èxit
Un miler de persones van participar
el 13 de març a la segona edició de la
caminada solidària Sant Ramon de Nit.
L’activitat va ser
organitzada pel
Club d’Atletisme
Sant Boi, Nordic
Walking del
Baix Llobregat,
6x100=H2O i
Intermón Oxfam
amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Sant Boi. La prova s’emmarcava en la
celebració de la Trailwalker 2015 i tenia
una intenció solidària relacionada amb
la lluita contra la pobresa.

El ‘camí de Carena’, en la zona forestal de la Muntanyeta, se transformará en el ‘passeig dels Miradors’

Un paseo con miradores en el área forestal de la Muntanyeta. En las próximas semanas se

iniciarán unas obras que permitirán convertir el ‘camí de Carena’ del parc de la Muntanyeta en un nuevo paseo.
En lo alto del camino se crearán áreas de estar con bancos y papeleras y dos miradores orientados hacia las
mejores vistas de la zona. Los miradores estarán ubicados donde ahora se hallan la antigua área de recreo para
perros y el recinto de mantenimiento del parque. El Área Metropolitana de Barcelona se encargará de las obras.

El Parc Agrari del Baix Llobregat, una
apuesta por la tradición agrícola
Sant Boi es el municipio con más terreno
en el Parc Agrari del Baix Llobregat: 873
hectáreas. Esta cifra representa una cuarta
parte del total de la superficie del parque,
que está integrado por trece municipios.
Todos ellos trabajan conjuntamente para
proteger y conservar el medio agrario y pro
mocionar el consumo de frutas y hortalizas
de proximidad. El funcionamiento semanal
del Mercat de Pagès, el acondicionamiento
de caminos agrícolas, la conservación de
rieras y la protección y señalización de los
accesos a los campos son algunas de las
actividades gestionadas por el Parc Agrari
del Baix Llobregat, cuyo nuevo plan espe
cial está a punto de ser aprobado defini
tivamente. Sant Boi destinará este año a
esas finalidades 18.000 euros de inversión.
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Sant Boi es el municipio con más territorio en el Parc Agrari

Una nova APP convida a
recórrer la natura de Sant Boi

Cartell anunciador de l’aplicació

La Ruta de la Pedra Seca del Mont
baig, la Pujada a l’Ermita de Sant Ra
mon i l’Anell Verd de Sant Boi són les
tres rutes autoguiades que proposa
l’APP Natura Local.
Aquesta nova aplicació per a te
lèfons mòbils i tauletes facilita in
formació detallada sobre cadascun
dels recorreguts (distància i durada,
desnivell, grau de dificultat, etc.) i
una llista dels llocs d’interès des del
punt de vista del paisatge, la geolo
gia, la flora i la fauna, l’arquitectura o
el medi ambient.
Una àmplia selecció de fotografies
de la natura local constitueix un dels
principals atractius de Natura Local,

on es poden fer comentaris i llegir les
opinions d’altres persones que han
fet les rutes anteriorment, amb bici
cleta o a peu.

Atreure visitants a la ciutat

L’aplicació s’adreça a totes les perso
nes amants de la natura i neix amb la
voluntat de ser una eina per atreure
a la ciutat visitants d’altres indrets i
mostrar la riquesa del patrimoni na
tural de la localitat.
L’APP Natura Local aporta infor
mació sobre els accessos a la ciutat,
els allotjaments, els restaurants i els
principals atractius històrics i cultu
rals de la nostra ciutat.

75.000 €
d’estalvi
energètic
L’any 2014, l’Ajuntament va reduir la
seva despesa energètica en 75.000
euros respecte a l’any anterior. La re
baixa, que equival a un 3 %, va ser
possible gràcies a un esforç d’estalvi
amb repercussió tant en l’enllumenat
públic (-41.000 euros) com en el con
sum de gas i electricitat dels edificis
municipals (-34.000 euros).
La reducció de la despesa es va
produir malgrat els constants aug
ments en el preu de l’energia i gràcies
a un esforç col·lectiu en què van par
ticipar -i continuen implicant-se- les
escoles i els centres esportius parti
cipants en el projecte Euronet 50/50,
els treballadors i les treballadores de
l’Ajuntament i les persones usuàries
dels equipaments municipals.

Eficiència i reducció del consum

El Pla Director d’Eficiència Energètica
dels Edificis Municipals i les mesures
aplicades per eliminar progressiva-

Gestió forestal
sostenible a Can
Tutusaus

L’Ajuntament du a terme tasques
de millora a la finca forestal de
Can Tutusaus, a la vall de Santa
Bàrbara. Les tasques, que es
realitzen amb la col·laboració de
persones voluntàries, tenen com
a objectiu garantir una gestió
forestal sostenible i consisteixen,
per exemple, a tallar
plantes afectades
pel vent, reduir
la densitat de la
vegetació, seleccionar
rebrots o tractar
restes a la vora dels
camins. L’objectiu
és mantenir la
biodiversitat, millorar
la productivitat, la
vitalitat i la capacitat
de regeneració
del bosc i prevenir
incendis.
L’Ajuntament
organitza per al
19 d’abril una excursió a Can
Tutusaus per donar a conèixer
sobre el terreny com es fa la gestió
sostenible del bosc (amb tallers
sobre identificació i mesura de
l’edat i l’alçària dels arbres i sobre
petjades).

Accés a l’ermita en
vehicle rodat

ment punts de llum innecessaris i
substituir làmpades de l’enllumenat
públic per altres de més eficients
han marcat el camí per assolir la
reducció del consum. En els edificis
municipals, s’han estalviat 650.000
kWh d’energia final i s’han deixat
d’alliberar a l’atmosfera 176 tones de
CO2 en comparació amb 2012, any de
referència dels mesuraments.

2014 és el primer any en què es re
gistra una reducció global de la despesa energètica municipal. Aquesta
tendència situa la ciutat en l’horitzó
dels objectius de lluita contra el canvi climàtic.
Durant l’any 2015 se segueix treba
llant amb la col·laboració de tothom
per consolidar i ampliar l’abast dels
estalvis obtinguts.
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Des del 13 d’abril només es podrà
accedir a l’ermita de Sant Ramon
en vehicle de motor els caps de
setmana i festius a partir de les
13 h. La mesura està motivada
perquè cada cop més persones
accedeixen a l’ermita caminant o
amb bicicleta i el vehicle rodat pot
representar un risc o una molèstia
en moments de màxima afluència.
La limitació no afecta serveis,
propietaris de finques i persones
amb mobilitat reduïda.

Remodelación del Casal de Gent
Gran de Vinyets-Molí Vell

El Ayuntamiento ha destinado 200.000
euros a realizar trabajos de mejora del
Casal de Gent Gran de Vinyets-Molí
Vell, situado en el número 10 de la calle
Bonaventura Aribau. Los trabajos
han permitido acondicionar el local
a la normativa de contraincendios y
de accesibilidad. Se ha remodelado
todo su interior (500 m2), mejorando
las instalaciones y adaptándolas a
la reglamentación, para mejorar su
eficiencia energética.

Finalizan las obras del Estadio
Municipal de Béisbol

El plans d’ocupació milloren els barris. Sant Boi compta amb equips de treball que mantenen en bon
estat de conservació els barris. Des de juliol de 2014, aquests equips, formats per 24 persones, han fet més
de 750 intervencions a l’espai públic: reparació de bancs, jardineres o tapes de clavegueram, entre d’altres.
Les actuacions, que donen resposta a demandes rebudes a la bústia municipal T’Escoltem, es poden veure
al web municipal (santboi.cat/tescoltem). Els plans d’ocupació permeten donar feina a persones que tenen
dificultats per accedir al mercat laboral ordinari.

Nova sessió plenària del Pacte
local per la inclusió
El 25 de març es va celebrar una nova sessió plenària del Pacte local per la inclusió
de Sant Boi de Llobregat. Des de maig de
2010 més d’un centenar d’agents locals
(del món de la cultura, l’educació, els ser
veis socials, l’esport, l’economia, la política)
treballen plegats per prevenir i contrares
tar l’exclusió social i la creació de bosses de
pobresa al municipi.
En aquesta darrera sessió es va parlar
sobre l’evolució local recent del mercat de
treball i sobre les polítiques municipals
adreçades a promoure el benestar social.
El consultor social Fernando Fantova va
fer una conferència amb el títol “Contexte,
referències i innovacions en polítiques so
cials”. L’acte va comptar amb la presència
de l’alcaldessa, Lluïsa Moret.

Més de 100
agents locals

han signat
aquest pacte per
col·laborar en
la lluita contra
l’exclusió social a
Sant Boi

La tercera fase de las obras de del
Estadio Municipal de Béisbol han
supuesto una inversión de 673.000
euros. Los trabajos se han realizado
en el campo de softbol y han
consistido en la cubierta del nuevo
edificio, las gradas, los vestuarios y la
reurbanización del entorno. El campo
de softbol está listo para albergar
competiciones internacionales.

Depósitos de gas retirados

Los depósitos de gas propano situados
en el barrio de Camps Blancs, en
concreto en la
avenida de Aragón,
han sido retirados
tras las peticiones
del vecindario. La
operación ha sido
fruto del acuerdo
alcanzado entre
el Ayuntamiento y
representantes de la
empresa Repsol.
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Abre el área de recreo para
perros de la Muntanyeta
El día 7 de marzo se abrió la nueva área de
recreo para perros del parque de la Mun
tanyeta. Situada en un punto céntrico del
municipio, es la más grande que hay en la
ciudad y también la mejor acondicionada.
El acto de apertura contó con la presencia
de la alcaldesa, Lluïsa Moret, y el teniente
de alcalde de Medio Ambiente y Entorno
Natural, Josep Puigdengolas.

Un gran espacio de recreo

La nueva área de recreo, con 2.760 m2 de
superficie, es la más extensa situada en un
parque metropolitano del entorno de Bar
celona. Su puesta en marcha ha permitido
atender la demanda de los propietarios y
propietarias de perros de la ciudad de dis
poner de espacios dignos, amplios y cómo
dos para el recreo y la socialización de sus
animales. Se ha demostrado que este tipo
de lugares favorecen la convivencia y dis
minuyen las molestias derivadas de la te
nencia de perros en entornos urbanos.
La ubicación escogida para este espacio
es la confluencia de la calle de la Muntan
yeta con uno de los caminos que sube hacia

el interior del parque urbano. Se espera que
esta zona de recreo, cuyas obras han sido
llevadas a cabo por el Área Metropolitana
de Barcelona, sea la más utilizada por la
población de Sant Boi, en especial por las
personas residente en los barrios de Maria
nao y Centre.
La nueva área está delimitada por una
valla de 1,5 m de altura y tiene acceso tan
to desde la calle de la Muntanyeta como
desde el camino. En ella hay una fuente,
una plataforma con bancos y sillas y varios
puntos de luz. El área queda integrada en el
parque y en el entorno natural. Se han con
servado las moreras que había en la zona y
se han plantado otras nuevas. Los árboles
darán sombra en verano y dejarán pasar el
sol en invierno.

Un gran espacio de recreo

Además de esta, en la actualidad en Sant
Boi hay otras cuatro áreas de recreo para
perros. Se encuentran en la calle de Pa
blo Picasso, en Ciudad Cooperativa, en el
parque del Salón Central y en el barrio de
Camps Blancs n

El Palau de Marianao acoge el Clúster
de Salut Mental de Catalunya
El día 20 de mayo se presentará en públi
co el Palau de Marianao como nueva sede
del Clúster de Salut Mental de Catalunya. El
acto contará con la presencia del conseller
de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi
Ruiz. El Ayuntamiento de Sant Boi ha apro
bado recientemente la cesión temporal de
parte del Palacio de Marianao como sede
del Clúster, que, desde 2013, promueve la
interacción entre la investigación y la do
cencia universitaria, el sector productivo,
el entorno científico y tecnológico y la ac
tividad asistencial sanitaria del país para la
mejora de la salud mental.
La licencia concedida hace referencia a un
espacio de 280 m2 en las plantas baja y pri
mera del Palacio de Marianao. La nueva sede

física del organismo, junto con la futura sede
virtual, permitirán al Cluster hacer crecer su
labor en los ámbitos de la formación, la asis
tencia, la investigación y la generación de
opinión en relación a la salud mental, refor
zar la participación en proyectos europeos
e iniciar así su proceso de internacionaliza
ción. La sede acogerá cursos de formación y
permitirá ceder espacios a proyectos de em
prendeduría que aplican nuevas tecnologías
al campo de la salud mental.
Treinta empresas, universidades, entida
des e instituciones públicas forman parte
del Clúster de Salut Mental de Catalunya.
El impulsor es el Ayuntamiento de Sant Boi,
que considera la salud mental comunitaria
como una de sus prioridades estratégicas.
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El dret dels nens i les nenes
a participar a la vida pública
•

•

•

•

El dret de tots els infants a ser
escoltats i tinguts en compte
constitueix un dels valors
fonamentals de la Convenció de les
Nacions Unides sobre els Drets
de l’Infant.
Garantir l’exercici dels drets dels
infants i adolescents comporta
actuacions per promoure un canvi en
la concepció social de l’infant, passar
d’entendre’l com a subjecte passiu
de drets i considerar-lo com a ciutadà
amb drets i responsabilitats.
La legislació vigent a Catalunya
assumeix aquest concepte de la
infància, considerant-la com a
ciutadania activa i subjecte de drets,
i estableix la necessitat de crear
òrgans de participació infantil en els
àmbits local, comarcal i nacional.
La creació del Consell d’Infància i
Adolescència de Sant Boi s’emmarca
en els articles 27 i 34 de la Llei
14/2010, del 27 de maig, dels drets
i les oportunitats de la infància i
l’adolescència a Catalunya.

Consell de la Infància i l’Adolescència
de Sant Boi: escola de democràcia
NL’organisme de representació infantil es va constituir el 25 de març a l’Ajuntament
El 25 de març es va constituir el Consell
de la Infància i l’Adolescència de Sant Boi,
integrat per 34 nens i nenes del munici
pi. L’elecció de les i dels representants es
va fer per votació als respectius centres i
entitats, després d’haver desenvolupat un
treball previ amb els professionals i els
infants relacionat amb la dinamització de
la participació, els drets dels infants i la
configuració del consell. Els membres del
Consell han estat nomenats per l’alcaldes
sa, Lluïsa Moret. Aquest Consell canalitzarà

La constitució
del Consell de
la Infància i
l’Adolescència
es va fer a la
Sala de Plens de
l’Ajuntament.

la participació dels infants en la dinàmica
municipal i en els projectes i accions de la
ciutat que els puguin interessar. El Consell
possibilita la presència activa dels infants
en la comunitat, recull i debat les seves
opinions i posa en pràctica les seves propostes i idees sobre com els agradaria que
fos la ciutat on viuen.
El Plenari està format pels infants que
assisteixen a les sessions del Consell en re
presentació de companys i companyes dels
seus centres educatius o entitats de proce
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dència. Tenen la responsabilitat de recollir
i fer sentir les necessitats i demandes que
tenen els infants de la ciutat, així com de
transmetre les accions que es porten a terme en tots els temes que els interessin.
La meitat del Consell està format per ne
nes i nens que cursen 4t de primària i l’altra
meitat, per nenes i nens de 5è de primària.
Cada infant serà al Consell durant un perío
de de dos cursos. Al començament de cada
curs es farà la renovació del 50 % dels seus
membres. Cal destacar que en aquest pri-

“Em fa molta il·lusió que els meus

companys de la classe em votessin
per ser el seu representant com a
conseller. Sense ells no
ho podria ser, perquè me
n’adono que és una gran
responsabilitat. Des del
Consell podrem fer moltes
propostes per millorar el
poble i fer coses noves.
Estic molt content i tinc
moltes ganes d’aprendre
i aprendre més coses de
Sant Boi i dels nous amics
que he conegut.” Max Güell,
4t de Primària de l’Escola
Vicente Ferrer

mer any de funcionament l’edat dels con
sellers i conselleres estarà compresa entre
9 i 11 anys, però l’objectiu a mitjà termini
és poder ampliar l’edat amb la franja d’ado
lescents. Els infants que siguin exmembres
del Consell, si ho desitgen i el Consell hi
està d’acord, poden continuar col·laborant
en activitats relacionades amb el Consell.

Un compromís

Formar part del Consell Local d’Infants
suposa adquirir un compromís d’assistir a
les sessions i implicar-se en relació als te
mes tractats. Tots els infants de la ciutat
poden manifestar les seves opinions, en
el Consell Local d’Infància, mitjançant els
seus representants. Els centres educatius i
les entitats participants seran els llocs on
es treballaran els temes escollits. Els con
sellers i conselleres traspassaran l’opinió i
les propostes i també seran responsables
de traslladar qualsevol informació que sor
geixi al Consell perquè es pugui debatre n

ESCOLES

Els nens i les
nenes de Sant
Boi han triat qui
els representa
mitjançant un
procediment
participatiu.

Josep Maria Ciurana
Salesians
Ciutat Cooperativa
Benviure
Antoni Gaudí
Marianao
Vicente Ferrer
Rafael Casanova
Maria Fernández Lara
Pedagogium Cos
Parellada
Barrufet
Amat Verdú

ESPLAIS

Centre Obert Don Bosco
Fundació Marianao
Esplai La Barretina
Centre Obert Lola Anglada
Esplai Eixida
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“Represento la classe, però també
altres nens i nenes. Ser consellera em
servirà per aprendre coses
noves de Sant Boi, per
conèixer amics, per pensar
més en els altres i també
per ser més responsable,
ja que ens van dir que per
ser conseller o consellera
s’havia d’estar molt segur.
Ja he demanat propostes
a la classe per saber
quines coses els agraden
de la ciutat i què podem
dir per fer-la millor entre tots.”
Aroa Muñoz, 4t de Primària de
l’Escola Amat Verdú
“Me hace sentir importante el

pertenecer a este organismo, porque
mis compañeros del
esplai me han elegido
a mí y no a otros niños.
Me presenté como
voluntaria porque me
parecía una experiencia
muy guay: participar con
el Ayuntamiento no se
hace todos los días de tu
vida. Me gustaría aportar
cosas positivas y también
ayudar a quitar otras que, en mi opinión,
no son buenas para Sant Boi.”
Mayra Román, centre obert
lola anglada

Tres empreses
de Sant Boi,
distingides als
Premis Delta

El Cèntric Espai Cultural del Prat
va acollir, el 19 de març, l’acte
de lliurament dels XII Premis
Delta a les Millors Iniciatives
Empresarials de 2014, impulsats
pels ajuntaments de Castelldefels,
Gavà, Viladecans, Sant Boi i el
Prat. Sant Boi va presentar 4
candidatures de les 37 empreses
participants i va aconseguir tres
mencions especials.
A l’apartat de millor iniciativa
empresarial, la menció especial
ha anat a parar a l’empresa
santboiana Peestickers, que ha
desenvolupat un mètode perquè,
mitjançant l’ús d’adhesius, els
nens d’un any deixin els bolquers.
Dins la categoria de millor
iniciativa comercial, les mencions
especials han recaigut als
establiments de Sant Boi Més que
Cookies (dedicada a l’elaboració,
venda i formació de rebosteria
creativa) i Tot Begut Tot per Beure
(fabricació i venda de cervesa
artesana).
Els ajuntaments del Delta
organitzen aquests premis amb
l’objectiu destacar les empreses
i comerços per la capacitat
d’innovació, l’interès social i el
compromís amb el territori.

El Pla de
Comerç 2020
dissenya el
futur
El 22 d’abril tindrà lloc una nova ses
sió del Fòrum del comerç de Sant Boi.
Durant l’activitat es presentarà el Pla
de comerç Sant Boi 2020, que és el
resultat final d’un procés de partici
pació en què representants del sector
han col·laborat per definir el futur del
comerç a la ciutat. El Pla de comerç
2020 s’ha fonamentat en un diagnòs
tic sobre la situació actual i planteja
línies de treball i millora futures, es
pecialment en el terreny de l’urbanis
me comercial.

Eix comercial entre mercats

Un dels aspectes que aquest docu
ment assenyala com a prioritaris és el
potenciament de l’eix comercial que
formen els carrers de Francesc Macià
i Lluís Pasqual Roca, tot consolidant
com a principals pols d’atracció i di
namització comercial els mercats si
tuats als seus dos extrems: el Mercat
de Sant Jordi i el Mercat del CentreLa Muntanyeta.

El Pla planteja adaptar millor l’urbanisme a les necessitats de l’activitat comercial

En relació a aquest darrer equi
pament comercial, l’Ajuntament va
aprovar aquest mes de març el pro
jecte de reforma i ampliació, que té
com a objectius modernitzar la faça
na per incrementar la visibilitat i la
il·luminació del mercat, suprimir les
parades no alimentàries i resoldre el
problema de l’aparcament.
El projecte preveu instal·lar-hi
l’oficina d’expedició del DNI i passa

ports de la Policia Nacional (situada
actualment al Palau de Marianao) i
ampliar la superfície adjacent del su
permercat existent.
Segons les previsions actuals, les
obres de reforma del mercat co
mençaran a l’estiu i tindran aproxi
madament un any de durada. El futur
equipament comercial disposarà de
27 espais de venda (18 establiments
ja existents i 9 espais nous).

El Fòrum empresarial aposta per
la formació com a eina de futur
Al voltant de 150 persones van assis
tir, el 17 de març, al Fòrum empresa
rial de Sant Boi. La ponent d’aques
ta sessió va ser la directora general
d’ESADE, Eugenia Bieto, que va de
fensar la necessitat creixent de for
mar directius amb valors.
Eugenia Bieto va oferir la conferèn
cia “Créixer com a professional, créi
xer com a empresa”. Durant la seva
intervenció va dir que les empreses
han de contribuir a construir un món
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més just i va pronosticar que el bene
fici social que aportin cotitzarà cada
cop més en el mercat.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va posar
de relleu “el paper clau de la formació per avançar cap a un Sant Boi ple
d’oportunitats de futur” i va afegir
que l’objectiu comú de les persones
assistents era “el desenvolupament
econòmic de la ciutat”. A l’acte, Lluïsa
Moret va fer un obsequi a l’empresari
Miquel Garro per la seva trajectòria.

Sant Boi, en el Congrés
Europeu de Proximitat
L’Ajuntament de Sant Boi ha estat
present al II Congrés Europeu de
Proximitat, Participació i Ciutadania,
que va tenir lloc al març a Logronyo
organitzat per la xarxa de municipis
Kaleidos.
Sant Boi va cedir a Bilbao la presi
dència de la xarxa Kaleidos (forma
da per Alcobendas, Bilbao, Burgos,
Getafe, Logronyo, Màlaga, Sant Boi,
Vitòria-Gasteiz i Saragossa), que ha
ocupat durant els darrers tres anys. El
tinent d’alcalde de Governança i Ciu
tadania de l’Ajuntament de Sant Boi,
José Ángel Carcelén, va inaugurar el
congrés juntament amb l’alcaldessa
de Logronyo, Cuca Gamarra, i la re-

Reconeixement a la tasca del
Club Ciclista Sant Boi
El Club Ciclista Sant Boi va recollir
la Medalla d’Honor de la Volta
Ciclista a Catalunya
en reconeixement
a la trajectòria
en el foment del
ciclisme. L’acte va
tenir lloc durant
la presentació de
la 95a edició de la
“Volta”, que es va fer
el 16 de març al Museu Dr. Melcior
Colet de Barcelona.

gidora de Participació i Districtes de
l’Ajuntament de Bilbao, Jone Unzue
ta. L’edil santboià va explicar que els
municipis han passat per tres etapes
durant el període democràtic: la pri
mera, centrada a cobrir necessitats
bàsiques de la ciutadania; la segona,
dedicada a construir ciutats i iden
titat de ciutat; i la tercera, l’actual,
fonamentada en l’aposta per desen
volupar els principis del bon govern i
generar confiança.
El Congrés té com a objectiu explo
rar noves formes de fer política local
per adequar l’actuació dels ajunta
ments a les noves circumstàncies
econòmiques i socials.

Ascens dels equips del Club
d’Escacs Sant Boi

El Club d’Escacs Sant Boi ha
obtingut un doble èxit a la Lliga
Catalana. L’equip B ha quedat
campió del seu grup de la 1a
Provincial i ha pujat a Preferent.
L’equip A ha guanyat al seu grup
de 1a Divisió i ha aconseguit
l’ascens a la Divisió d’Honor, on
competiran contra professionals.

Lliuren la carta
del Consell
de Ciutat
El Consell de Ciutat de Sant Boi va
celebrar a Can Massallera, el dia 19
de març, la darrera sessió d’aquest
mandat. Durant l’acte, els represen
tants de l’ens van lliurar a l’alcaldes
sa, Lluïsa Moret, la Carta del Consell
de Ciutat. El document recull un se
guit de recomanacions perquè els
representants municipals que surtin
escollits a les eleccions municipals
del 24 de maig de 2015 les tinguin en
consideració durant l’elaboració del
Pla de Govern 2015-2019.
Entre les prioritàries recollides a
la carta cal destacar la promoció de
polítiques reals d’habitatge i la lluita
contra els desnonaments. També es
demana promoure l’economia coo
perativa, social i solidària. A més, es
considera necessari fomentar la for
mació ocupacional i prevenir el fra
càs escolar. Protegir, posar en valor i
donar a conèixer el patrimoni de la
ciutat de Sant Boi a les escoles és una
altra de les recomanacions.

Conclusions sobre el nou Ateneu
Durant l’any 2014 s’ha desenvolupat
el procés participatiu Nou Ateneu.
Les diferents persones i entitats par
ticipants han realitzat propostes en
relació als usos, els espais i el model
de gestió del Nou Ateneu a través de
tallers, entrevistes i visites.
Entre les conclusions del procés
destaquen l’ampli consens perquè
l’Ateneu tingui un ús cultural amb un
marcat caràcter social. També es proposa promoure la rehabilitació dels

edificis existents si es poden adequar
als nous usos i necessitats i s’aposta
per un model de gestió participatiu
amb una forta implicació ciutadana.
Per tal d’aprofundir en alguns dels
aspectes, com la gestió o la defini
ció arquitectònica dels espais, s’han
programat unes noves càpsules de
participació que ajudaran a elaborar
el full de ruta per a la recuperació de
l’Ateneu Santboià.
nouateneu.cat
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X Aniversari de l’associació
Plataforma TDAH

El 20 de març va tenir lloc a la
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
l’acte de celebració
del X Aniversari de
la Plataforma TDAH
(Trastorn per dèficit
d’atenció amb/sense
hiperactivitat).
L’associació va
convocar la jornada
“Ens mou el TDAH”.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va
inaugurar l’activitat.

Ball de primavera
per a la Gent Gran

El proper 18 d’abril se celebrarà,
al poliesportiu Pau Gasol, el Ball
de Primavera per a la Gent Gran,
organitzat per la Coordinadora
d’Associacions de Gent Gran de
Sant Boi amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Sant Boi.
En el decurs de l’acte es farà un
homenatge als matrimonis que
celebrin o hagin celebrat els 50
anys de matrimoni entre abril de
2014 i abril de 2015.

Homenatge a les mestres i
professores de Sant Boi

176 mestres i professores de Sant
Boi van rebre un reconeixement
públic durant l’acte central del
Dia Internacional de les Dones
2015. La catedràtica de
Sociologia Marina Subirats
(a la fotografia) va fer una
conferència sobre el dret a
l’educació com a peça clau
per a la igualtat. L’acte va
tenir lloc a l’Escola Antoni
Gaudí. La periodista Marta
Cáceres va presentar l’acte.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret,
va parlar sobre la importància
del paper de les docents en una
educació igualitària i en el camí
cap a la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.

El concurs de “selfies”
premia una foto a l’ermita

Josep Miquel Calvo (jhouse7) ha
guanyat el Concurs de “selfies”
#bojospersantboi que ha
organitzat l’Ajuntament amb la
col·laboració de l’associació local
Afoboi. El primer premi rebrà
una càmera digital de darrera
generació i els 18 finalistes
obtindran una litografia de
Sant Boi signada per Mikel
Urmeneta, autor de Kukuxumusu.
Les fotos es poden veure al Flickr
de l’Ajuntament.

Lluita contra
l’homofòbia
al Fòrum de
convivència
El IV Fòrum local de Convivència
celebrat a Can Massallera el 26 de
març va aplegar més de 300 joves de
9 centres de secundària de la ciutat
i dos recursos socioeducatius (Esplai
Eixida i Centre Obert Don Bosco).
Enguany, el lema de la trobada ha
estat “Stop homofòbia”. La finalitat
d’aquesta edició ha estat potenciar
l’educació en valors, la convivència,
la diversitat sexual i el rebuig a qual
sevol forma de discriminació homò
foba. Durant la trobada es van lliurar
els premis del concurs “Spots per la
convivència”.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i el regi
dor d’Educació i Civisme, Luis Pérez,
van participar en el Fòrum Local de
Convivència i van lliurar el premis
del concurs “Spots per la convivèn
cia”. Es tracta de la 3a edició d’aquest
projecte comunitari organitzat per la
Xarxa d’Educadors i Alumnes per la
Convivència i l’Ajuntament. Més de
200 joves i 11 centres educatius del

El IV Fòrum Local de Convivència es va fer a Can Massallera.

municipi han participat en els tallers
realitzats per l’entitat especialitzada
Objectiu Comunicació.
En el marc de Sant Boi com una
Ciutat Educadora, el programa de
convivència ha treballat durant l’úl
tim any per dur a terme un conjunt
d’accions orientades a promocionar
l’educació comunitària davant les
actuals problemàtiques relacionades
amb els temes de la diversitat sexual

i la discriminació homòfoba. L’objec
tiu del Fòrum de convivència ha estat
reflexionar sobre la diversitat sexual
al municipi i sobre com determinats
prejudicis, estereotips de gènere i
discriminacions homòfobes poden
afectar els drets de les persones i la
convivència a la ciutat.

bit.ly/stophomofobia
bit.ly/forumconvivencia
#STOPHOMOFOBIA

Donar resposta a les situacions
de pobresa energètica
L’Ajuntament és conscient de la neces
sitat de donar resposta a les situaci
ons de pobresa energètica. Per aquest
motiu, el Ple municipal de març va
aprovar una moció de suport a la Inici
ativa Legislativa Popular (ILP) que han
presentat l’Observatori DESC, les Pla
taformes d’Afectats per la Hipoteca i
l’Aliança contra la Pobresa Energètica,
on es reclamen mesures urgents per
fer front a l’emergència habitacional i
la pobresa energètica.
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L’Ajuntament també s’ha adherit al
Programa metropolità de mesures
contra la pobresa energètica de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, que té
com a objectiu evitar talls de sub
ministrament. La dotació econòmica
per a Sant Boi ascendeix a 284.000
euros. Les persones i famílies que
vulguin demanar aquest ajut s’han
d’adreçar als Serveis Socials Munici
pals. Per demanar l’ajut cal ser titular
del contracte de subministrament.

Arriba la
Primavera
Experience
Tot coincidint amb el final de l’hivern,
l’Ajuntament ha editat Primavera Experience, un recull de les activitats
lúdiques més interessants programades al voltant de l’entorn natural, el
patrimoni i el món cultural de la ciu
tat. L’objectiu és mostrar a aquelles
persones que visiten Sant Boi quines
propostes tenen a la seva disposi
ció per omplir el temps d’oci durant
els caps de setmana d’unes dates en
què ja s’enfila la bona meteorologia.
Amb aquesta finalitat s’ha editat un
fullet que incorpora el disseny que
l’empresa Kukuxumusu va idear per
al plànol turístic presentat durant la
passada Fira de la Puríssima.

Gaudir de natura i patrimoni

L’arribada de la primavera intensifica
l’oferta lúdica i cultural de manera
molt significativa. El bon temps con
vida a sortir i gaudir de l’entorn na
tural, on hi ha programades moltes i

Festival Nits d’Art i Cultura

L’associació Cultura F presenta un
calendari d’actuacions titulat Nits
d’Art i Cultura F5ve que portarà a
la ciutat 4 artistes reconeguts en
el món de l’espectacle i la música
popular. Paula Rojo és una de les
artistes que passaran per Can
Massallera. La cantant de country
rock es va fer popular al programa
La voz de la cadena Telecinco.
També ens visitaran Vanessa
Martín, Gastelo i Xoel López.
Més informació: culturasantboi.cat i
pàg. 22 i 23. Venda d’entrades:
www.cantauticket.com.

Sant Boi Jazz Club
variades activitats de descoberta re
partides pel riu Llobregat, la muntan
ya de Sant Ramon, les masies de Can
Julià (Centre d’Interpretació del Riu),
Torre de la Vila (Centre d’Educació
Ambiental i d’Estudi dels Residus),
el parc de la Muntanyeta i les bas
ses de Can Dimoni. Així mateix, les
propostes de la Temporada d’Arts
Escèniques i Música, les exposicions
al Museu Can Barraquer o a Can Cas-

tells Centre d’Art i esdeveniments
emblemàtics com la Festa Major tam
bé formen part del recull d’ofertes de
Primavera Experience.
El programa es podrà trobar a ho
tels, restaurants i edificis municipals.

SoundDays, programa d’aperitius
musicals i oci en família
Aquest mes d’abril comença un cicle
de propostes d’oci mediambiental i
cultural. Amb el títol SoundDays, la
nova programació recollirà actua
cions musicals i ofertes per al públic
familiar a l’espai museístic de Can
Barraquer i a la masia de Can Julià
(Centre d’Interpretació del Riu) amb
la finalitat de gaudir del patrimoni,
de la natura i la música.

Natura, història i música

Les activitats es desenvoluparan els
diumenges al matí, entre el 12 d’abril
i el 17 de maig. Cadascun dels dies hi
haurà un taller i una actuació musi
cal, a continuació. Estan programats
tallers per conèixer la relació de Sant

Boi amb l’època romana i amb el riu
Llobregat (la moda i els jocs infantils
a l’antiga Roma, com es va formar i
quins són els “habitants” del riu...) i
una programació de concerts-ape
ritius per escoltar en directe música
de diferents estils en format acústic,
tant d’artistes emergents (Jazzenko,
Molsa i Abbor) com de músics més re
coneguts (Enric Montefusco, Halldor
Mar i El Niño de la Hipoteca).
SoundDays forma part de les activi
tats que recull Primavera Experience.

Més informació:
santboi.cat/sounddays i
pàg. 22 i 23.
Preu: Gratuït
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Des de fa 23 anys La Mostra de
Jazz de Sant Boi ha estat fidel
a la cita amb els
aficionats a la tardor.
Fruit de la inquietud
creixent per aquest
gènere musical, neix
Sant Boi Jazz Club,
un projecte que vol
oferir un divendres
al mes la possibilitat
de gaudir del bon
jazz, a Cal Ninyo. El
primer concert serà de la cantant
Marian Barahona (a la foto),
acompanyada de Gerard Nieto
(piano) i Kike Angulo (guitarra).
Més informació: pàg. 22 i 23.

I Festival de Blues

Organitzat per Les Muses, ha
vist la llum el I Festival de Blues
de Sant Boi, que
consolida l’oferta
musical de caps de
setmana al Casal de
Casablanca. El festival
incorpora, més enllà
de l’actuació musical,
un taller familiar per
treballar les emocions
que inspira el blues i
transformar-les en
expressió plàstica.
Més informació: pàg. 22 i 23.

N Construimos propuestas para Sant Boi

E
José Ángel Carcelén,
tinent d’alcalde de
Governança i Ciutadania

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat

stamos muy cerca de una nueva consulta en la que de
cidiremos quién tiene que gobernar en Sant Boi. En estos
momentos los socialistas creemos que lo importante es
que se hable de Sant Boi, de lo que realmente les importa
y les preocupa a las personas y de las necesidades que te
nemos como ciudad. Pero también es importante debatir
el cómo y el por qué lo hacemos y a qué valores responde.
Debemos hacer pedagogía de la gestión pública, sobre
todo en estos momentos en los que es tan necesario po
ner en valor la política.
Cuando se acercan las elecciones es habitual hacer ba
lance y explicar todo lo que se ha hecho, pero no se suele
explicar el por qué. Y debemos hacerlo, porque hemos

sido coherentes con nuestros valores y queremos seguir
siéndolo en el futuro.
Queremos construir con la ciudadanía propuestas a par
tir de la detección de retos y desafíos, canalizar demandas
puntuales para dar respuestas a necesidades colectivas y
poder hacerlo a través de estructuras más ágiles. Es por
tanto necesario diseñar nuevas políticas públicas y dar res
puestas nuevas. Pero siempre a partir de nuestros valores.
El PSC quiere innovar y construir colectivamente para
Sant Boi un nuevo proyecto de ciudad.
Como dijo nuestra alcaldesa en su acto de presentación,
la alcaldía de Sant Boi debe ser la alcaldía de todos y cada
uno de los ciudadanos y ciudadanas de Sant Boi.

N Menos impuestos y despilfarro

S
Marina Lozano Illescas,
portaveu

ppsantboi.com

i soy elegida alcaldesa por los santboianos, la primera
medida que voy a adoptar será bajar un 20% mi sueldo y el
de los regidores de gobierno.
A continuación, eliminaré los 4,77 millones de euros que
se gastan cada año Socialistas e Iniciativa en campañas,
fiestas, publicidad, actos, subvenciones y cargos de con
fianza; además de acabar con la oficina de colocación de
familiares, amigos y afiliados del PSC en la que se ha con
vertido la empresa municipal CORESSA en los últimos 25
años.
Eliminado este despilfarro, con el ahorro que suponen
estas medidas voy a reducir un 10% el IBI y un 15% el Im
puesto de Circulación para que todos dejemos de pagar

unos impuestos abusivos y que el dinero de nuestros
impuestos sea gestionado de forma rigurosa, honrada y
transparente.
Estas son las principales propuestas de mi programa
económico para los próximos cuatro años.

N Antenas móviles, cobertura y ciudadanía

D
David Parada Pérez,
portaveu

davidparada.com | santboi@pxcatalunya.com
twitter: @davidparada
facebook.com/PxCSantBoi

espués de unos años de tranquilidad, vuelve el conflicto
vecinal sobre la instalación de antenas de telefonía móvil
en el entorno urbano de nuestra ciudad. En este último
pleno de marzo, se aprobó de forma unánime una moción
en contra de la instalación de una antena por parte de la
empresa Vodafone, en el barrio de Marianao. Esta moción
ha sido promovida por vecinos del barrio preocupados
por la instalación, así como por la nueva Ley General de
Telecomunicaciones aprobada en el congreso de los di
putados en junio por PP, PSOE y CiU. Esta Ley elimina las
competencias municipales en la regulación de estos apa
ratos. Esto demuestra como la casta política trabaja unida
en favor de los interés de las grandes multinacionales. La
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instalación solo tendrá que ser notificada al municipio y
aceptar la buena fe de la empresa instaladora. Suena cu
rioso que tanto PSC, PP o CiU, que votaron a favor, en el
Ayuntamiento lo hagan en contra por puro electoralismo
local. Después en sus reuniones seguirán venerando a los
diputados de sus grupos que aprobaron esto. Nadie del
gobierno municipal (PSC-ICV) se ha interesado por si la ins
talación está de acuerdo a la Ley, el esfuerzo ha sido nulo.
La alternativa para combinar salud y cobertura móvil es
conseguir que las operadoras instalen antenas de baja in
tensidad – que son más caras – pero que en muchas otras
ciudades europeas ya se les obliga a instalarlas. Este es el
camino. La salud es el principal motor de calidad de vida.

Sala de Plens
N Parlem de Sant Boi

S’
Alba Martínez Vélez,
portaveu
iniciativa.cat/sant boi
facebook.com/santboians.iniciativa
twitter: ICVSantBoi

apropa el mes de maig i amb ell aflora el millor i el pitjor
de la política local. Des d’ICV-EUiA, coherents amb una tra
jectòria històrica que posa el municipalisme en el centre,
volem parlar de la vida quotidiana de les persones, de Sant
Boi i dels seus barris i carrers, i no ens trobaran en altres
trinxeres que no siguin les de la defensa de la gent.
Davant d’una societat més complexa, cada dia més exi
gent i conscient dels seus drets, el procés de regeneració
democràtica o comença pel món local o no serà. Consci
ents, per tant, que la democràcia es fomenta en l’àmbit
local, el nostre programa electoral intentarà donar respos
ta a les necessitats que ens esteu fent arribar persones a
títol individual o bé des del teixit associatiu, i dibuixarà un

model de ciutat saludable, educadora, participativa, amb
serveis públics de qualitat i garantits i que defensi la cultu
ra i el lleure. En definitiva, una ciutat de la gent.
L’any 1978, el responsable de política municipal del PSUC,
Jordi Borja, ja reivindicava el paper de lluita i de govern del
partit, conscient que en aquell moment cap dels dos pa
pers podia estar per sobre de l’altre. Nosaltres no volem
renunciar a cap dels dos, fer-ho seria renunciar a una part
de la nostra història i donar l’esquena a tota aquella gent
que demana més protagonisme en les decisions i a la vida
política local.

N Ja has aconseguit aparcar?

C
Jordi Garcia Mas,
portaveu

ciu.cat | arajordigarcia@ciu.info
twitter: @ciusantboi | @jordistboi
facebook.com/ciusantboi

viure
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ada any que passa hi ha menys aparcaments gratuïts a
la nostra ciutat. Buscar un estacionament i no haver de
pagar s’ha convertit en un autèntic maldecap per a molts
santboians i moltes santboianes. El problema de la manca
d’aparcament gratuït no és nou, ja fa massa temps que
Sant Boi denuncia aquesta situació i reclama amb urgèn
cia una solució ràpida i, sobretot, una alternativa que tingui com a objectiu una millora per als ciutadans i les ciuta
danes de Sant Boi.
De zones blaves no en falten, però de places d’estacio
nament gratuïtes anem molt escassos. Per què ens tro
bem en aquesta situació? Quin interès hi ha al darrere?
Pensem en els milers de veïns i veïnes que diàriament han
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de buscar aparcament per la vila? CiU Sant Boi diu prou!!!
Tenim la responsabilitat de cercar alternatives per reduir
aquest problema actual i real per a molts de nosaltres. Us
demano el vostre suport, perquè el canvi és possible i neix
ARA, fem-ho per a l’ara i per al demà! Siguem valents i
avancem! Suma-t’hi per fer-ho possible!

SEGUEIX-NOS
a les xarxes socials
3.932 m’agrada
www.facebook.com/AjuntamentdeSantBoi

3.121 seguidors
@AjSantBoi

70.198 reproduccions
www.youtube.com/user/AjuntamentSantBoi

355.958 visualitzacions
www.flickr.com/photos/ajuntamentsantboi
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Treball i formació per a joves

La Casa d’Oficis d’enguany encara té
disponibles places per a nois i noies
de 16 a 25 anys que tinguin l’ESO
aprovada,
estiguin
a l’atur i
vulguin
treballar
en l’àmbit
de
l’atenció
sociosanitària.
La formació té una part teòrica i
una altra de pràctica, mitjançant
un contracte de formació, al Servei
d’Ajuda a Domicili de l’Ajuntament
i en institucions socials sense ànim
de lucre dedicades a l’atenció de
persones amb dependència.
Informació i inscripcions: telèfon
93 652 98 30 ext. 312 i
administracioco@coressa.cat.

Curs d’E-Commerce

Els dies 15, 17, 22 i 24 d’abril tindrà
lloc el curs E-Commerce, canal de
venda on line. S’adreça a persones
aturades que tinguin vocació
emprenedora i vulguin aprendre les
estratègies del comerç electrònic.
El curs, de 16 hores de durada, tindrà
lloc a la Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer en horari de matí.
Informació i inscripcions: CORESSA o
demanant cita prèvia al telèfon
93 652 98 30, ext. 412. Gratuït. Places
limitades.

Coaching per a emprenedoria

Les persones emprenedores que
vulguin aprendre a treballar la
motivació i el compromís amb els
objectius del negoci poden participar
en el taller de 6 hores que tindrà lloc a
l’edifici Sant Boi Centreserveis
(ctra. Santa Creu de Calafell, km 9,3)
els dies 28 i 30 d’abril.
Informació i inscripcions: CORESSA
(Pau Claris, 14) al telèfon 93 652 98 30,
ext. 412. Gratuït. Places limitades.

OFERTES
DE TREBALL
El Servei
d’Intermediació
i Orientació Laboral de
l’empresa municipal
CORESSA posa en
contacte persones de
Sant Boi que busquen
feina amb empreses
i comerços que
necessiten personal.
El servei és gratuït.
Ràdio Sant Boi (89.4
FM) emet cada segon
i quart dijous de mes
un programa sobre
ofertes de treball
a les 10.30 hores.
Informació: coressa.
cat, santboi.cat
i SantboiApp
(santboiapp.cat)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia): Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 93 652 98 30)
Ofertes de feina
(tramesa de dades
de contacte): correu
electrònic ocupacio@
coressa.cat
o tel. 93 652 98 30

Preinscripció escolar 2015-2016. Continua el procés de preinscripció i matrícula per al

curs 2015-2016. Un cop finalitzades les preinscripcions per a les etapes d’educació infantil, primària
i secundària obligatòria, queden pendents la resta d’etapes educatives.
Calendari: Batxilletats i cicles de grau mitjà, 12-19 de maig. Cicles de grau superior, 26 maig-3 juny.
Programes de formació i inserció, 19-29 maig. Escoles bressol públiques, 4-15 maig.
Més informació: www.santboi.cat/curs15-16, les pàgines web del centres educatius i

Web sobre formació

L’Ajuntament ha posat en marxa una pàgina
web on es pot trobar l’oferta de formació de
caràcter públic que hi ha al municipi adreçada
a persones majors de 16 anys. La informació
que conté està ordenada per àrees temàtiques
i els usuaris i les usuàries la poden filtrar per
matèria, ubicació, preu i edat. També permet la
subscripció per rebre setmanalment les ofertes
actualitzades.
Adreça web: http://formació.santboi.cat.

Cursos per a joves

L’Ajuntament organitza cursos per afavorir
l’ocupabilitat del col·lectiu juvenil. Entre
abril i juny es poden inscriure a un curs de
monitoratge d’activitats de lleure infantil i
juvenil (joves de 18 a 35 anys), un de conversa
en anglès i un altre sobre xarxes socials
(aquests dos, per a joves de 16 a 35 anys).
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Inscripcions: Fins al 8 d’abril, al Servei
d’Informació Juvenil El Punt (Can Massallera,
Mallorca, 30).
Lloc de realització: Can Massallera.
Informació: www.joventutsantboi.cat, www.
santboi.cat/formaciojove i tel. 93 652 98 43.

Apropa’t a la informàtica

La Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer disposa
de tallers d’informàtica bàsica adreçats a
tothom. La formació capacita per superar
les proves ACTIC, programa d’acreditació de
competències en tecnologies de la informació
i la comunicació, a majors de 16 anys.
Inscripcions: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
(Baldiri Aleu, 6-9. Tel. 93 630 97 60).
Més informació: www.santboi.cat/apropat.

Cursos de català

Aquest mes hi haurà la inscripció als cursos
i tallers de català del tercer trimestre. Hi ha
cursos des del nivell bàsic fins al nivell de
suficiència. Aquest trimestre: Grup de conversa
i Taller de redacció de textos.
Inscripcions: del 7 al 10 d’abril (Servei Local
de Català, www.cpnl.cat, 93 652 95 85) per
demanar cita. Les places són limitades.

Tauler d’anuncis Abril’15
Eleccions mu
nicipals 2015.

Fins al 13 d’abril,
inclòs, la ciutadania
podrà consultar
les dades del cens
a l’OMAP i al web
municipal www.
santboi.cat. Fins a
10 dies abans de la
jornada electoral
(24 de maig) els
residents a Espanya
podran sol·licitar
el vot per correu i,
fins a un mes abans,
els residents a
l’estranger. Sant Boi
habilitarà 110 meses
repartides en 15
col·legis electorals.
L’escola Massallera
substituirà el col·legi
Lluís Castells com a
lloc de votació.

Curs Centre d’Art

Continua el taller Viatges amb història,
arqueologia i turisme, que organitza Can
Castells Centre d’Art. Les persones participants
fan un viatge imaginari per la història de
diversos països del món mediterrani: Israel,
Jordània, Grècia... També es fan sortides per
complementar les classes teòriques.
Informació: Can Castells Centre d’Art (Lluís
Castells, 16), www.cancastellscentredart.
worldpress.com i al telèfon 93 661 46 46.

Escola de mares i pares

Darreres sessions del programa de formació
per a famílies (Escola Municipal de Mares i
Pares) que cada any facilita la reflexió sobre la
formació dels fills i les filles.
El 16 d’abril està prevista la
sessió El conte com a eina
educativa i, el 7 i el 14 de
maig, les últimes, amb el títol
Què fem de les emocions.
Inscripcions: telèfon
93 635 12 12, OMAP (Oficina
Municipal d’Atenció al Públic,
pl. Ajuntament, 1).
Preu: gratuït.

Anem a pasturar

Per conèixer la feina que fan els pastors i els
gossos d’atura podeu participar a les sortides
que l’associació La Gaiata organitza els caps
de setmana per la muntanya de Sant Ramon.
Els recorreguts es fan des del pàrquing situat a
l’inici del camí de la Font de Golbes.
Informació i reserves: lagaiata@gmail.com i
al telèfon 696 776 271. Preu: Places limitades.

Hipertensió i glucosa

Continua la campanya de prevenció de la
hipertensió i del control de la glucosa a la
sang, organitzada per l’Ajuntament i la Creu
Roja. Una unitat mòbil realitza les analítiques
dos dies la setmana.
Llocs i horaris: D’11 a 13 h. Els dimarts, al
barri de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, i els
dijous, a la plaça de Catalunya. Preu: gratuït.

Enquesta a les llars

Continua fins a final d’any l’enquesta a
persones de més de 50 anys del projecte
Sant Boi Ageing Study, un treball sobre
l’envelliment i la salut realitzat per
l’Ajuntament i el Parc Sanitari Sant Joan de
Déu. Els responsables de l’estudi agraeixen
la col·laboració de les persones que hi han
participat fins ara i demanen la màxima
cooperació per a la realització de les
enquestes a les llars.
Informació: www.santboi.cat/ageingstudy.

Mercat solidari

El dissabte 18 d’abril tindrà lloc una nova
edició del Mercat Solidari al barri de Marianao.
S’hi vendran
productes de
segona mà per a
infants de 0 a 12
anys i premamà.
La finalitat és
ajudar famílies amb
dificultats del barri
Marianao. El preu
dels productes
que es venguin no
podrà superar els
25 euros.
Informació i
sol·licituds de parades: fins al dia 14 als
telèfons 93 654 08 00 i 93 652 89 02 i a
mercatsolidari.santboi@gmail.com. Lloc:
pl. Teresa Valls i Diví. Organització: DID
Associació, Pla Comunitari Marianao.
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Ajudes a l’habitatge de l’AMB

L’Àrea Metropolitana subvenciona la
rehabilitació dels habitatges de residència
habitual per millorar-ne l’habitabilitat i
l’eficiència energètica.
La quantia màxima
de la subvenció
és de 3.000 euros.
L’Ajuntament
s’encarrega de
gestionar a Sant Boi
aquestes ajudes. La
tramitació s’ha de
realitzar abans del
començament de les
obres. Primer, cal
demanar un informe
d’idoneïtat i, un cop
realitzat aquest tràmit,
es podrà demanar la
subvenció.
Sol·licituds per a l’informe d’idoneïtat:
abans d’iniciar les obres, fins al 31 de juliol
i de l’1 de setembre fins al 31 d’octubre, a
l’OMAP (pl. Ajuntament, 1. Tel. 93 635 12 14).

Continua la campanya de
renovació del cens d’animals

L’Ajuntament recorda als propietaris de
gossos, gats, fures i porcs vietnamites que
els ha de donar d’alta al cens municipal
d’animals de companyia. Un document
acreditatiu mitjançant un microxip assegura
la titularitat de l’animal i l’identifica a l’Arxiu
d’Identificació d’Animals de Companyia
(AIAC). A més, els animals han de dur per
la via pública una placa identificadora. Així
mateix, també s’han de comunicar les baixes.
Tramitació: és gratuïta. L’alta s’ha de
sol·licitar a l’OMAP (pl. Ajuntament, 1) i es
pot demanar cita prèvia a www.santboi.cat/
citaprevia. La baixa d’un animal al cens es pot
tramitar al web www.santboi.cat, excepte pel
que fa als gossos potencialment perillosos.

Consultes i auditories
energètiques

Continua el servei d’atenció sobre el consum
d’energia a les llars, així com la campanya
d’auditories energètiques per reduir la
despesa i prevenir la pobresa energètica.
Informació: www.santboi.cat/someficients.
Sol·licituds: al telèfon 93 635 12 12 i a
l’OMAP (pl. Ajuntament, 1).

Agenda infantil
Agenda
infantil

13 h I Concert aperitiu: Saphie Wells i Projecte Abbor,
amb el Taller de Músics, a la programació SoundDays,
Lloc: Can Julià. Organització: Ajuntament

Dies 10, 17 i 24 d’abril

14 h I Festa popular: Migas populares i actuacions
musicals. Preu: socis, gratis, i no socis, 4 €. Lloc: pl.
Agricultura. Organització: Unión Extremeña de Sant Boi

18 h I L’Hora del Conte. Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer: La bruixa
Gabriela (dia 10, amb Dolça Cos), La Caputxeta Vermella (dia 17,
amb Maria Lancho i la col·laborció del Punt de Voluntariat de Gent
Gran) i Sabeu què? ( dia 24, amb Carla Vallès). Biblioteca M. Aurèlia
Capmany: Rapunzel (dia 17, amb Isa Sánchez) i Sant Jordi (dia 24,
amb Les Mariaurèlies). Organització: biblioteques de Sant Boi

Dies 12 i 26 d’abril

De 10 a 13 h I Taller: Experimentar amb el riu. Per a
tots els públics. Reserves: info@associaciohabitats.cat.
i al tel. 93 421 32 16. Places limitades. Lloc: Can Julià.
Organització: Ajuntament

Dissabte 11 d’abril

12 h I Contes en anglès. Story time i espectacle Cowboy and Indians, a càrrec de Kids &
us. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Diumenge 12 d’abril

19 h I Teatre familiar: Les princeses també es
tiren pets, de la cia El Replà, a la Temporada
d’Arts Escèniques. Entrada anticipada: 5 €, a
teatrecanmassallera.ticketea.com. Lloc: Can
Massallera. Organització: Ajuntament

Dimecres 15 d’abril

18.30 h Espectacle: La Col i la Figa tenen una missió, clown sobre jocs i joguines no
sexistes en el marc de les Estonetes Familiars. Inscripcions a partir del 7 d’abril, a les
17.15 h. Lloc: Ludoteca L’Olivera. Organització: Ajuntament

Dissabte 18 d’abril

12 h I Taller. Fotografia en família. A partir de 3 anys. Activitat gratuïta amb reserva
prèvia. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Diumenge 26 d’abril

12 h I Espectacles familiars als barris: Soliloqui, de
la companyia de clowns Katrasca. Preu: 3 €, majors
de 2 anys, i descomptes a les famílies. Lloc: Casal de
Marianao. Organització: Ajuntament

Exposicions
Del 8 al 30 d’abril

Salut: El valor de la prevenció. Per a l’eradicació de la mutilació genital femenina,
a càrrec de Metges del Món. Lloc: El Vestíbul, Espai d’Art a Cal Ninyo. Organització:
Ajuntament

Del 8 al 30 d’abril

Educació: Collites d’art. Mostra dels treballs dels alumnes de batxillerat artístic de
l’INS Camps Blancs. amb motiu de la diada de Sant Jordi. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització: Ajuntament

Fins al 25 d’abril

Gènere: Cos impropi. La política del cos. Repàs de les teories contemporànies del
feminisme i les minories sexuals a través de l’art. El dia 14, a les 18 h, visita guiada.
Reserva a izabalza@santboi.cat o al telèfon 93 661 46 46. Entrada gratuïta. Lloc: Can
Castells Centre d’Art. Organització: Ajuntament

Fins al 5 de juliol

Dona: Fèmina, ser dona a Roma.
Literatura, sexe, poder… Els móns
secrets amagats als mosaics
romans, les pintures, etc. Lloc:
Museu-Can Barraquer. Preu: 2
€, gratuït per a jubilats, aturats,
menors de 12 anys i ICOM.
Organització: Ajuntament

Dissabte 4 d’abril

De 17 a 19 h I Taller: fer sabó natural. Reserves:
seasantboi@fundesplai.org. Places limitades. Lloc:
Masia de Torre de la Vila. Organització: Ajuntament

Diumenge 5 d’abril

11.30 h I Visita guiada Roc de Benviure: amb els
personatges Roc de Benviure i Fàtima. Entrada gratuïta.
Lloc: Torre de Benviure. Organització: Ajuntament

Dijous 9 d’abril

19 h I Conferència: Les romanes que van viure a
Sant Boi. Entrada gratuïta. Lloc: Museu-Can Barraquer.
Organització: Ajuntament

Divendres 10 d’abril

20 h I Xerrada: Els senders de 1714. Lloc: Can
Massallera. Organització: C. Excursionista Sant Boi
21 h I Música: Kim Fasticks. Entrada gratuïta. Lloc:
Casal de Casablanca. Organització: Les Muses
22 h I Jazz:
Marian
Barahona Trio
es presenta
en el marc del
Sant Boi Jazz
Club. Preu:
8 €. Lloc:
Cal Ninyo.
Organització:
Ajuntament

Dissabte 11 d’abril

13 h I Música: Morel. Entrada gratuïta. Lloc: Casal de
Casablanca. Organització: Les Muses de Casablanca
21 h I Música: Vanessa Martín a Les Nits d’Art i Cultura
F5ve. Entrada anticipada: 23 €, a cantauticket.com.
Organització: Les nits de les arts i Cultura F amb el
suport de l’Ajuntament
21 h I Blues: Marc Cuevas & Valentí Adell en el marc
del I Festival de Blues. Entrada gratuïta. Lloc: Casal de
Casablanca. Organització: Les Muses de Casablanca

Dies 11 i 25 d’abril

17 h I Jocs de taula moderns. Lloc: Can Massallera.
Organització: Frikigames

Diumenge 12 d’abril

De 10 a 13 h I Taller familiar: Observació del sol amb
telescopi i planetari. Lloc: ermita de Sant Ramon.
Reserves: isabel.rius@explora360.com. Places
limitades. Organització: Ajuntament
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Dimecres 15 d’abril

18 h I Presentació de llibre. Fragments d’una pedra,
amb l’autor Santi Borrell. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Dijous 16 d’abril

19 h I Conferència: Els templers, guerrers de déu:
entre orient i occident, de l’autor del llibre Joan Fuguet.
Els llibres de la Sènior (UNED Sènior de Sant Boi). Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: UNED

Divendres 17 d’abril

21 h I Blues: Wax & Boogie en el I Festival de Blues.
Gratuït. Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Les
Muses de Casablanca
21 h I Música: Paula Rojo, en
concert, dins de Les Nits d’Art i
Cultura F5ve. Entrada anticipada:
18 €, a cantauticket.com.
Organització: Cultura F amb el
suport de l’Ajuntament

Dies 17 i 23 d’abril

21 h I Esport: XVII Int. Escacs Vila de Sant Boi
Memorial Mateu Chalmeta. www.cesantboi.cat Lloc:
Casal Marianao. Organització: Club Escacs Sant Boi

Dissabte 18 d’abril

17 h I Aniversari: 25 anys de l’Escola d’Iniciació
Musical de l’Escola Llor. 180 cantaires, entre 4 i 16
anys, estrenaran Jo vull cantar, cançó composta pels
mestres de l’escola. Lloc: Palau de la Música Catalana.
Organització: Escola Llor
17.30 h I Ball de primavera de la gent gran. Homenatge
a les parelles que celebren les noces d’or. Entrada:
3 €, fins al dia 12, als casals. Lloc: Complex Pau Gasol.
Organització: Coordinadora d’Associacions de Gent Gran
21 h I Música: Gastelo, dins de Les Nits d’Art i Cultura
F5ve. Entrada anticipada: 15 €, a cantauticket.com.
Organització: Cultura F amb el suport de l’Ajuntament
22 h I Música: Riu.
Els santboians
presenten Abans
tot això eren camps.
Preu: 6 €. Lloc: Cal
Ninyo. Organització:
Ajuntament

Diumenge 19 d’abril

De 10 a 13 h I Taller familiar: Experimentació amb
mitjans d’expressió artística i coneixement de l’entorn.
Reserves: info@anie.es. Places limitades. Lloc: Aula de
Natura de Can Palós. Organització: Ajuntament

Agenda
Agenda
Setembre’
Abril’14
15
11.30 h I Taller familiar: Vestim-nos de romanes! Les
modes de les dones a Roma, amb l’arqueòloga Maria
Jordana. Lloc: Museu-Can Barraquer. Reserves al telèfon
93 635 12 50. Gratuït. Organització: Ajuntament
13 h I Música: Enric
Montefusco, cantant de la
banda Standstill, amb Dentro
de la luz, a la programació
SoundDays. Entrada gratuïta.
Organització: Ajuntament

Dilluns 20 d’abril

17 h I Concurs: dolços. Sant Jordi a Camps Blancs, un
barri de colors. Amb Cultura Viva. Lloc. Casal Camps
Blancs. Organització: Comissió de Festes

Dimarts 21 d’abril

17.30 h I Festa de Sant Jordi a Camps Blancs. Lloc:
plaça d’Euskadi. Organització: Comissió de Festes
19.30 h I Música: Sandaran Cello Quartet. Passeig
musical pel violoncel, a la Temporada d’Arts Escèniques
i Música. Preu: 3 €. Lloc: Escola de Música Blai Net.
Organització: Joventuts Musicals del Baix Llobregat

Dimecres 22 d’abril

Dissabte 25 d’abril

11.30 h I Espectacle: Cloenda del programa Hermes,
una mirada teatral dedicada a les dones, des de l’època
romana fins avui. Acte conduït pel grup Imagina amb
usuaris i professionals del Parc Sanitari Sant Joan
de Déu i Benito Menni Complex de Salut Mental.
Entrada gratuïta. Lloc: Can Massallera. Organització:
Ajuntament
11.30 h I Taller. Salut ambiental i soroll, a càrrec
de l’Àrea Metropolitana. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia
Capmany. Organització: biblioteques de Sant Boi
11.30 h I Blues: Family & Blues. Taller per fer una
mirada a l’art des del blues en una matinal familiar
del I Festival de Blues. Entrada gratuïta. Lloc: Casal
Casablanca. Organització: Les Muses de Casablanca
12.30 h I Blues: Ball ‘n’ Chain. Concert de la matinal
familiar del I Festival de blues. Gratuït. Lloc: Casal de
Casablanca. Organització: Les Muses de Casablanca
17 h I Festa popular: XV Trobada de Dracs. Amb
els dracs Rufino i Pepito. Correfoc a les 20.15 h i
escenificació dels alumnes de l’Escola Montbaig. Lloc:
pl. Catalunya i parc de la Muntanyeta. Organització:
Ajuntament amb la col·laboració dels Diables de
Casablanca i l’Escola Montbaig

17 h I Gimcana cultural i literària. Amb Cultura Viva
Lloc: pl. Euskadi. Organització: Comissió de Festes

21 h I Música: Five of kind. Entrada gratuïta. Lloc: Casal
de Casablanca. Organització: Les Muses de Casablanca

Dijous 23 d’abril

23 h I Ball de la Rosa. Preu: gratuït, socis, i 5 €, no
socis. Lloc: Can Massallera. Organització: Sant Boi Ball

17 h I Concurs literari de Cultura Viva. Lloc: Casal
Camps Blancs. Organització: Comissió de Festes

Divendres 24 d’abril
De 9 a 18 h I Esport: XXI Torneig
Internacional de Pentatló Modern
Vila de Sant Boi. Lloc: Escola
Esportiva Llor. Organització: Fed.
Catalana de Pentatló Modern amb
la col·laboració de l’UFEC

17 h I Ball: Sant Jordi per a la gent gran. Lloc: Casal de
Camps Blancs. Organització: Comissió de Festes
18.30 h I Presentació projecte juvenil. El projecte
Imagina ha demanat als adolescents dels barris Centre
i Vinyets i Molí Vell una mirada fotogràfica de la ciutat.
Lloc: Can Massallera. Organització: Ajuntament
19 h I Xerrada: Poesia i novel·la, altres llenguatges per
a la filosofia, al Cafè dels Filòsofs. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi
21 h I Música: Xoel López presentarà el seu nou disc,
dins de Les Nits d’Art i Cultura F5ve. Entrada anticipada:
23 €, a cantauticket.com. Organització: Les nits de les
arts i Cultura F amb el suport de l’Ajuntament
21 h I Blues: Johnny Big Stone en el I Festival de Blues.
Entrada gratuïta. Lloc: Casal Casablanca. Organització:
Les Muses de Casablanca
22 h I Música: Elvis Soul + Fancy Swing. Un repàs per
la música d’Elvis Presley. Preu: 8 €. Lloc: Cal Ninyo.
Organització: Ajuntament

Dies 24 i 25 d’abril

De 9 a 18 h I Esport: Copa d’Europa Juvenil de Pentatló
Modern. Lloc: Escola Esportiva Llor. Organització:
Federació Catalana de Pentatló Modern amb la
col·laboració de l’UFEC

Dies 25 i 26 d’abril

50 aniversari Església Evangèlica Llibertat. Dia 25:
Activitats infantils, al matí, i xocolatada i concert de
gospel, a la tarda. Dia 26: espectacle musical, al matí.
Lloc: pl. Teresa Valls i Diví. Organització: Església
Evangèlica Llibertat

Diumenge 26 d’abril

13 h I Concert aperitiu: Molsa a la programació
SoundDays. Entrada gratuïta. Lloc: Can Julià.
Organització: Ajuntament
19 h I Teatre: Tirant
lo Blanc, producció
del Teatre Nacional de
Catalunya i Teatres en
Xarxa, a la Temporada
d’Arts Escèniques
i Música. Entrades
anticipades: 14 € a
teatrecanmassallera.
ticketea.com. Lloc:
Can Massallera.
Organització:
Ajuntament

19 h I Premis: lliurament de guardons del concurs de
relats per a infants de 5è i 6è de primària. Lloc: Can
Massallera. Organització: Lletraferits de Sant Boi

Dissabte 2 de maig
22 h I Música: Ismael Clark
and The Cosmic Athletes.
Darrer treball del músic
santboià, afincat a Londres,
gravat a Anglaterra.
Cal Ninyo. Preu: 5 €
Organització: Ajuntament
de Sant Boi

Diumenge 3 de maig

11.30 h I Taller familiar: Vols jugar com ho feien els
nens i les nenes a Roma? Reserves al telèfon
93 635 12 50. Preu: 2 €, gratuït per a jubilats, aturats,
menors de 12 anys i ICOM. Organització: Ajuntament
13 h I Concert aperitiu: Jazzenko, maridatge d’estils
amb bon gust, a la programació SoundDays. Gratuït.
Lloc: Museu-Can Barraquer. Organització: Ajuntament

Els dijous

11 h I Literatura. Lectures en veu alta. Amb La
Mennulara, de Simonetta Agnello Hornby. Lloc: Bibl. J.
Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Els divendres

De 15 a 21 h I Mercat de pagès. Amb productes
del Parc Agrari del Baix Llobregat. Lloc: rambla de
Rafael Casanova. Organització: Ajuntament amb la
col·laboració del Parc Agrari del Baix Llobregat

Els dissabtes

De 9 a 13.30 h I Passejada amb bici: Un matí a la
Colònia Güell. Preu: 12 € Informació: sombici.cat,
sombici.cat@gmail.com i al telèfon 626 456 674. Lloc
de sortida: estació dels FGC de Sant Boi. Organització:
Som Bici
D’11 a 14 h I Tallers: Jugateca ambiental per a infants
d’1 a 3 anys i visites guiades de descoberta per a majors
de 3 anys. L’activitat no es farà per Setmana Santa.
Gratuït. Lloc: Parc de la Muntanyeta (davant de la
biblioteca). Organització: Ajuntament

Els diumenges

De 10 a 14 h I Passejada amb bici: Un matí al Parc
Agrari i els espais naturals. Preu: 14 €. Informació:
Sombici.cat, sombici.cat@gmail.com i al tel. 626 456
674. Sortida: estació FGC de Sant Boi. Organització:
Som Bici

Dimecres 29 d’abril

Cartellera
i venda d’entrades:

18.30 h I Literatura: Club de lectura fàcil. amb El gos
dels Baskerville, d’A. Conan Doyle. Lloc: Biblioteca M.
Aurèlia Capmany. Organització: biblioteques de Sant Boi

www.cinemessantboi.com
Carrer de Jaume I, 32
Telèfon: 93 6616114
info@cinemessantboi. com

17.30 h I Festa de la primavera amb l’Esplai Eixida.
Lloc: Casal Camps Blancs. Organització: Comis. Festes
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Plaça de l’Ajuntament i
rambla de Rafael Casanova
10 h I La divertida llegenda de Sant
Jordi, espectacle infantil a càrrec de
Toniton. 10è aniversari de la
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
De 10 a 20 h I Manualitats infantils i
venda de roses solidàries i llibres en
el marc de Sant Jordi Solidari
-Signatures d’autors:
De 18 a 19 h I Lluís Carbonell, Damià,
el cartoixà, Mikel Martín, Las marcas
de Marc, Miquel Pajares, La luz del
estallido. La santboiana Raquel Gu
també signarà les seves obres
18.30 h I Sardanes
-Sorteig d’una panera de llibres de les
llibreries Croquis, Les Hores, Petita
Koreander, Barbús i Isart
-Carpa d’autors santboians.
Can Massallera
De 9 a 14 h I Mostra d’activitats
artístiques de secundària
Cal Ninyo
16.30 h I Lliurament de premis
del concurs literari i de cartells de
secundària
Organització: Ass. de Llibreters,
Ajuntament i altres entitats.
Més informació: www.culturasantboi.
cat i www.santboi.cat

Dimarts 28 d’abril

17.30 h I Premis: guanyadors del concurs literari de
Cultura Viva i dels Jocs Florals de l’Escola Montbaig.
Lloc: Casal Camps Blancs. Organització: Comis. Festes

De 10 a 20 h
DIADA DE SANT JORDI 2015

LAGENDA, a santboi.cat
#agendaSB

“Vaig voler fer de pastor per
poder viure a la muntanya”
Quin és el motiu pel qual vas decidir dedicar-te a
l’ofici de pastor?
Quan els meus pares em portaven de petit al
Pirineu m’agradava veure la vida que feien els
pastors. Tenia una atracció cap a aquest model de
vida tradicional i en contacte permanent amb la
natura. Als 16 anys vaig decidir deixar els estudis i
el meu pare em va dir que si no volia estudiar
havia de treballar. Vaig fer diverses feines i, N Ser pastor no és una
finalment, vaig trobar una ocupació en un
feina, és una manera
refugi de muntanya del Pirineu. Allà vaig
començar a pair la idea de tenir un ramat i de viure, no es fa per
dedicar-me a l’ofici de pastor, que des de la
infància m’havia captivat. Fa 7 anys que em guanyar diners
dedico a aquesta tasca i encara tinc ganes
de fer coses i il·lusió de millorar.
I ara complementes la teva activitat de
pastor amb la formació de joves...
Col·laboro amb un programa de formació
agropecuària destinat a joves que han deixat
els estudis d’ESO. Faig classes teòriques
a L’Olivera i després fem pràctiques a la
muntanya de Sant Ramon. Ensenyo als joves
l’ofici de pastor. Són gent que necessiten
activitat i que responen molt bé davant el
treball manual.

N Fa 7 anys que em
dedico a aquesta tasca
i encara tinc il·lusió i
ganes de fer coses
N L’ofici de pastor està
en perill degut a les
dificultats d’accés a la
terra, a les pastures

Com has arribat a fer tasques de pastor a
Sant Boi, un municipi que no és ramader?
Quan vaig comprar el ramat i em vaig
establir a Querol em va sortir l’oportunitat
de fer treballs de silvopastura a Sant Boi. Les
ovelles mengen l’herba de les franges de seguretat
de la muntanya de Sant Ramon per evitar el perill
d’incendis. Els responsables municipals van
confiar en el projecte perquè, a banda de resultar
rendible des del punt de vista econòmic, és
respectuós amb la natura.

Quant temps dediques a aquesta tasca?
A Sant Boi passo vuit mesos, a partir de la tardor.
Faig la feina de dilluns a diumenge perquè el
ramat necessita dedicació diària. Combino les
tasques de pastor amb la promoció del medi
natural. Rebem escoles i famílies que volen saber
com es fan les tasques de ramaderia. Existeix una
desconnexió molt gran entre el camp i la ciutat
però malgrat tot hi ha molta gent interessada

a mantenir un contacte amb els animals i els
valors de la vida tradicional. Una cinquantena de
persones participen cada cap de setmana en el
programa “Anem a pasturar”.
L’ofici de pastor està en crisi?
Fer de pastor no és una feina, és una manera
de viure, no es fa amb el propòsit de guanyar
diners. L’ofici de pastor està en perill a causa de
les dificultats d’accés a la terra, a les pastures.
Per poder mantenir la nostra tasca hem ideat el
programa Ramats al bosc (ramatsalbosc.org) i
hem creat l'associació La Gaiata n

EDUARD BALSELLS té 34 anys, va néixer
a Igualada i fa 4 anys que treballa de pastor
a Sant Boi. Va deixar els estudis i després de
provar diferents feines va marxar al Pirineu
amb la intenció d’estar més en contacte amb
la natura. L’any 2007 va tenir l’oportunitat
d’establir-se a la localitat tarragonina de
Querol per cuidar una finca i va comprar
un ramat d’ovelles per poder acomplir el
seu somni d’infantesa de dedicar-se a l’ofici
de pastor. Un any després va començar a
treballar a Sant Boi portant el seu ramat per
fer silvopastura a la muntanya.

